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05 a 07 de novembro de 2008
Centro de Treinamento do
Banco do Nordeste (Passaré)
Fortaleza - Ceará.
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Estima-se uma presença de
aproximadamente 400 participantes.
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Realização e Coordenação

Convidados internacionais e nacionais,
representantes de instituições públicas
e privadas, universidades, centro de
pesquisas, movimentos sociais, do terceiro
setor e dos colegiados territoriais.

r

l

- D e se n
volv
i
ial

or

it
err

Participantes

e
ial - D senvo

nto
me

Karina Kato
Silvia Zimmermann
Marcelo Miná

De

Prof. Sérgio Leite - OPPA/CPDA/UFRRJ
Prof. Nelson Delgado - OPPA/CPDA/UFRRJ
Profª. Leonilde Medeiros - OPPA/CPDA/UFRRJ
Prof. Philippe Bonnal - OPPA/CPDA/UFRRJ
Prof. Ademir Cazella - OPPA/UFSC

rr i t o

to
Te
rr

l-

Relatoria

ria
ito
r
t
r
n
o
e
T
me

-D
ial esen
vo
tor
rri

Apoio Acadêmico

-

Secretaria de Desenvolvimento Territorial/MDA - IICA
Ivanilson Guimarães
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Colher subsídios político-institucionais
e técnicos para aperfeiçoamento dos
modelos e instrumentos para gestão social
dos territórios, envolvendo entidades
públicas e atores sociais.
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Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará
Marcos Antônio Castro
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Carlos Miranda
Breno Tiburcio
Rodrigo Germano
Michela Alves
Patricia Porto
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IICA

Objetivo

Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura - IICA
patricia.porto@iica.int
rodrigo.germano@iica.int
www.iicaforumdrs.org.br

Relatoria

05 a 07 de novembro de 2008
Fortaleza-CE

Debate Virtual

Participe do debate virtual preparatório para
o III Fórum Internacional.
www.iicaforumdrs.org.br/forum

Perspectivas

U

m número cada vez maior de entidades dos países latino americanos, em especial no
Brasil, incorpora concepções de territorialidade nas suas ações de desenvolvimento rural.
Essa concepção de territorialidade é entendida como um mecanismo de articulação e
integração entre as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e o poder público na
promoção do desenvolvimento.
Essa tendência coincide com a emergência de uma nova institucionalidade. Com efeito, no âmbito
dos processos de redemocratização vivenciados na região ocorreu o surgimento e fortalecimento
de novas institucionalidades, ou seja, novas formas de organizações da sociedade civil que não
são governamentais, porém executam variadas e múltiplas atividades de natureza política, cultural
e sócio-econômica de caráter público. Por outro lado, é importante frizar que o tema da nova
institucionalidade atinge também a própria esfera pública em um sentido mais amplo, que inclui,
necessariamente, órgão e agências do setor público estatal da administração direta e indireta,
assim como as arenas mistas de debates, concertação e deliberação de políticas públicas.
Na prática, o que se observa é o surgimento e proliferação de organizações de base e colegiados
(conselhos, fóruns, associações comunitárias e outras), nos âmbitos municipais, territoriais e
estaduais, que se constituem em instâncias de governança e gestão social, não necessariamente
embasadas em normas jurídicas, porém legitimadas pelas organizações da sociedade civil e atores
sociais.
Nesta mesma perspectiva, encontramos no Brasil uma gama significativa de políticas territoriais
executadas por diferentes ministérios e organismos de fomento, como sejam: Ministérios da
Integração Nacional, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Desenvolvimento Social, das Cidades,
Meio Ambiente, Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior e Trabalho, Emprego e Renda.
Somam-se a essas entidades os Bancos de Fomento BNDES, o do Brasil e o do Nordeste.
Para o período 2008-2011, o Governo Federal prioriza três macro-programas: o Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, o Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE e a Agenda
Social. No contexto desta, foi criado o Programa Territórios da Cidadania – PTC, principal ação
de promoção do desenvolvimento de segmentos sociais situados em regiões rurais de grande
desigualdade e incidência de pobreza.
Trata-se de uma iniciativa, que coordena as ações de 19 ministérios, atingindo cerca de dois mil
municípios em 2008/2009 e uma população de quatro milhões de famílias. Sua execução se realiza por

meio da implantação de cerca de 130 diferentes
ações públicas federais, em parceria com os
governos estaduais e municipais e as organizações
da sociedade civil. Para isso foram focalizados
os territórios de identidade, constituídos a partir
do programa administrado pela Secretaria de
Desenvolvimento Territorial.
Um dos grandes desafios do Programa é conseguir,
uma harmoniosa convivência e interação das
distintas esferas de governança, publicas e
privadas, que, em muitos territórios, dão lugar
a diferentes modelos de gestão compartilhada,
nos quais se redefinem papéis do Estado e das
organizações da sociedade e se constróem novas
formas institucionais para a gestão social.
Para fortalecer técnica e institucionalmente a
convivência e a interação mencionada, torna-se
imprescindível a sistematização de conhecimentos
gerados a partir de iniciativas em gestão social
dos territórios, com o propósito de aperfeiçoar o
desenho de modelos e instrumentos que facilitem
a formação de capacidades das instancias públicas
e não governamentais nos territórios selecionados
para o programa.
Nesse sentido, um importante primeiro passo
é a organização de um debate estruturado para
intercambiar experiências, percepções e propostas
dos agentes públicos e atores sociais envolvidos. A
proposta deste seminário, assim como o conjunto
de atividades que o antecedem, se insere nesse
processo.

05 de novembro

Abertura

15:00 às 17:00h 		

Credenciamento

17:00 às 19:00h		

Composição da mesa e palavras das autoridades presentes

19:00 às 20:00h		
		

Palestra Magna: Gestão social para o desenvolvimento sustentável e
democrático dos territórios

		

Ignacy Sachs - Prof. da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris

06 de novembro

Palestras, Painéis e Debates

8:30 às 10:30h		
		
		
		

Gestão social e desenvolvimento sustentável dos territórios: os desafios da
multidimensionalidade

		
		

Coordenadora de mesa: Lúcia Falcón - Secretária de Planejamento do Estado de
Sergipe

C onteúdo

		
		

Rafael Echeverri - Consultor do IICA
Tânia Bacelar - Profª da Universidade Federal de Pernambuco

P rogramático

		

Palavras da Coordenação do Evento

Comentários e Debates

11:00 às 13:00h		

Modelos e instrumentos para gestão social dos territórios

		
		

Coordenador de mesa: Camilo Santana - Secretário de Desenvolvimento Agrário do
Ceará

		
		
		
		
		

Ribamar Furtado e Eliane Furtado - Professores da Universidade Federal do Ceará
Arilson Favareto - Prof. da Universidade Federal do ABC
Humberto Oliveira - Secretário de Desenvolvimento Territorial/MDA

14:30 às 18:00h		

Boas Práticas estrangeiras de gestão social

		

Coordenador de Mesa: Carlos Américo Basco - Representante do IICA no Brasil

Comentários e debates

Emmanuelle Benson - Diretora do Projeto “Pays Corbières-Minervois” (França)
		 José Emílio Guerrero - Prof. da Universidade de Córdoba (Espanha)
			 José Antônio Herrera - Esp. em Desenvolvimento Rural do IICA (El Salvador)
			 René Unda - Esp. em Desenvolvimento Rural do Ministério de Inclusão 		
Econômica e Social (Equador)

07 de novembro

9:00 às 13:00h		
			

			

			
			
			
			

Painéis e Debates
Boas práticas brasileiras de gestão social
Banco do Nordeste do Brasil: A contribuição do Nordeste Territorial para o
fortalecimento da governança em cadeais produtivas - Fábio Cardoso
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará: Processo de construção da
gestão social dos territórios do Estado do Ceará - Camilo Santana e Antônio
Lacerda Souto (SDT/MDA)
Banco do Brasil: Desenvolvimento Regional Sustentável - Paulo Odair Frazão
Instituto Pólis: Gestão social no meio urbano - Sílvio Caccia Bava
Coordenador de Mesa: Pedro Lapa - Diretor do BNB

14:30 às 16:30h 		

Mesa redonda: A perspectiva sobre a gestão social para o 			
desenvolvimento sustentável e democrático dos territórios, na visão 		
dos representantes governamentais, dos movimentos sociais, colegiados
territoriais e das entidades de fomento

		

Coordenação de mesa: Ronald Lobato - Secretário de Planejamento da Bahia

		
		
		
		

Ibase: Território, Identidade e Soberania - Itamar Silva
Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional/MI - Henrique Villa Ferreira
Representante dos Colegiados Territoriais
CONTAG - Manoel dos Santos

17:00 às 18:30h 		

Apresentação da relatoria

		
			

Coordenador de mesa: Carlos Miranda - Especialista em Desenvolvimento
Rural, IICA

			

Equipe OPPA/CPDA/UFRRJ

			
			

Comentários e debates
Encerramento

